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�إىل  �أن تع��ود �ملقاوم��ة �لأفغاني��ة  �أح��د  مل يك��ن يف ب��ال 
�ل�س��لطة من جديد، و�أن ترت�جع �أمامهم �أكرب قوة ع�س��كرية 

يف �لع��امل.

ت�س��اءل �لنا���س حينه��ا يف ذه��ول: ه��ل ح��دث ه��ذ� فع��ا �أم 
�أنن��ا يف غمرة �س��اهون.

مل يك��ن �أم��ام �لع��امل �مل��ادي �س��وى �أن يط��رح جمموع��ة م��ن 
�لفرو���س، ف��ا ميكن لظاهرة كهذه �أن ت�س��ري دون تدبري من 
�لأمريكان، فالو�قع �لذي تعي�س��ه طالبان ل ي�س��مح برت�س��يح 
فر�س �آخر، خا�سة و�أن مفاو�سات �لدوحة �سرية وغام�سة.. 
و�أمام هذ� �لتف�س��ري بد� للكثريين �أن �لأمر ي�سري وفق خطة 

مر�س��ومة مل يكن �لأفغان فيها �س��وى عر�ئ���س من قما�س.

وبينم��ا �لع��امل �لإ�س��امي يهمه��م يف �سم��ت كان �س��ماحة 
�ل�س��يخ �لعام��ة �أحم��د ب��ن حم��د �خلليل��ي يفك��ر يف �أم��ر �آخر، 
وينظ��ر �إىل �حلدث من ز�وي��ة خمتلفة، فمهما قيل من خطة 
�أو تدب��ري يبق��ى �أن �أ�سح��اب �لأر���س �سمم��و� عل��ى �لبق��اء 
و��ستع�سو� يف عزمية على �لفناء، وم�سى �جليل �لأول عزيز� 
مل تنحن��ي له��م قن��اة، ومل يركعو� �أم��ام �لطغ��اة، وجاء �جليل 
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�جلديد فاختار طريق �ملفاو�سات، ولكنه مل يقدم يف �ملنظور 
حت��ى �لآن �أي��ة تنازلت. 

مل يك��ن �أم��ام �ل�س��يخ فر�س��ة لانتظ��ار فالن�س��حاب نف�س��ه 
ظف��ر و�نت�س��ار، فاأمري��كا كم��ا يق��ول عب��د �ل�س��ام �سعي��ف 
يف مذكر�ت��ه كان��ت تقتل��ع �لأرو�ح دون �إع��ان، وتدو���س يف 
�ل�سو�رع من ت�ساء كما ت�ساء، تدخل فرقة باأكملها يف قندهار 
وغريه��ا �أي بي��ت م��ن بي��وت �لأفغ��ان وتبح��ث يف �أكو�م��ه ع��ن 
ع��دو مفرت�س، فاإن وج��دت ُمقعد� �س��حبته �أو مري�سا ركلته، 
ثم تقتل من ت�س��اء. وبح�س��ب �سحيفة �جلارديان فاإن �سحايا 
�حل��رب �لإمريكي��ة من��ذ 1422/ 2001 ي�س��ل �إىل ثاثة مايني 
بينهم 900 �ألف طفل، مل يكن �قتحام �ملنازل و�إجبار �لأفغان 
على ��ستخد�م �لطرق �لرت�بية وفرقعة �لأعر��س و�حلفات 
بالق�سف �مل�س��تمر وحده ما مييز �لأعو�م �لع�سرين، بل كانت 
�خلط��ة تق�س��ي بتجفي��ف خمرج��ات مد�ر���س �لق��ر�آن �لكرمي 
حت��ى ول��و مت ��س��تهد�فها بالطائ��ر�ت، ففي ع��ام 2018 ق�سفت 
�لطائ��ر�ت �لإمريكي��ة مدر�س��ة قندوز ومزقت �أ�س��اء طابها 
بعد فرحهم بختم �لقر�آن �لكرمي، حدث يكرر نف�سه حينما 

ق�س��ت �أي�سا على ط��اب �آخرين يف م�س��جد بكتيكا.
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�إن م��ا ح��دث م��ن �نت�س��ار يف ق��ر�ءة �س��ماحة �ل�س��يخ حتقيق 
لوع��د �هلل فالق��وة �لت��ي �س��حقت كر�م��ة �لإن�س��ان و�نتهك��ت 
حرم��ات �لآمن��ني �آن له��ا �أن ت�س��طلي ب�س��نة �هلل، و�أن ترك��ع يف 

ذل �أم��ام فئة قليل��ة غلبت باإذن �هلل  ف�چ ڌ ڌ ڎ ڎ  
٢٤٩ البق��رة:  چ  ک   ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

مل يك��ن ه��ذ� وحده �لذي دف��ع �لعامة �خلليل��ي �إىل تهنئة 
�لظافري��ن ب��ل كانت �أي�سا ر�س��الة عاجلة �إىل بع���س �لقياد�ت 
�لديني��ة عندم��ا غ��ريت خطابه��ا بع��د �لتطبي��ع و�ن�س��قت 

حناجره��ا بح��ب �لغا�سب��ني.

كان ه��ذ� �حل��دث �ل�سيا�س��ي و�لفك��ري قب��ل ع�س��رة �أ�س��هر 
تقريبا عندما ن�سر �ل�سيخ تغريدة طويلة ي�ساءل فيها �لأمة 
�لإ�س��امية كي��ف تقب��ل بالتطبي��ع، وكيف ت�س��مح لنف�س��ها �أن 
حتب �لغا�سبني. و��س��تدعى من ذ�كرت��ه حادثا مماثا عندما 
عم��ت �لع��امل �لإ�س��امي موج��ة �خلناف���س �لهيبي��ني وتقّل��د 
�ل�س��باب و�لفتي��ات مو�سته��ا �لغريب��ة، وكي��ف �أن �هلل تع��اىل 
قي���س للع��امل �لإ�س��امي �سحوة كب��رية �لتقط فيها �مل�س��لمون 
�أنفا�سهم، و��ستد�رو� يد�فعون عن �لإ�سام من جديد ويربون 

�أبناءه��م عل��ى �لعتز�ز ب��ه و�لدفاع عنه. 
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كان �لبي��ان �ل��ذي �أرفق��ه �ل�س��يخ م��ع �لتغري��دة يتح��دث 
ع��ن �س��نة �إلهية جتري يف مث��ل هذه �لظروف �مل�س��ابهة عندما 
تنخ��ذل جماع��ات �مل�س��لمني وتق��دم يف وج��ل تن��ازلت ع��ن 
�لكر�م��ة و�لدي��ن، وتب��د�أ قياد�ته��ا �لديني��ة ت�س��ري يف ركاب 
باحل��ق  يق��وم  م��ن  �هلل  �س��يهيء  �ل�سيا�س��ية؛عندها  �لإر�دة 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ  باملتخاذل��ني:  �ل�سادق��ني  وي�س��تبدل 
٣٨ حمم��د:  چ  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

ولك��ي نتتب��ع �لأح��د�ث �لتي توؤي��د هذه �لنبوءة �حلد�س��ية 
لل�س��نة �لإلهي��ة وربطه��ا باحل��دث يف �أفغان�س��تان جني��ب عل��ى 

هذ� �ل�س��وؤ�ل: 

ما هي ق�سة �لهيبيني �خلناف�س ؟

بد�أت هذه �ملوجة �لتي �فتنت بها �سباب �مل�سلمني يف �لوليات 
�ملتح��دة عندم��ا �س��عر �ل�س��عب بط��ول �أم��د �حل��روب و�ساق��ت 
بالعامل��ني �ل�س��بل و�لك��روب، و�نت�س��رت �لأمر����س �لنف�س��ية 
و�لكتئ��اب، لق��د كان م��ا يدف��ع حل��رب فيتن��ام يفوق م��ا يقدم 
للخدم��ات و�لب��اد، وكان��ت ق�س�س �حل��روب و�لإب��اد�ت تقدم 
عل��ى �أنها �نت�سار�ت. وك�س��رت �لر�أ�س��مالية عن �أنيابها و�س��قت 
�لنتهازي��ة و�لعن�سري��ة طريقه��ا ب��ني �جلماه��ري �لإمريكي��ة 
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و�لأوربية، ومتايز �لنا���س بالأعر�ق �لإن�س��انية و�حليو�نية، 
وب��د� للطبق��ات �لكادح��ة �أن �لأر�س��تقر�طيني و�لربجو�زيني 
�لبي���س يحوزن على �حلياة �ل�س��عيدة و�أن للطبقات �لو�س��طى 
و�مللونيني �س��وء �لعذ�ب، فانت�س��رت �أغاين �لروك بني �لبي�س 
و�سرخ��و� يتاأمل��ون م��ن �س��وء �حلي��اة، و�نت�س��رت ب��ني �لأفارقة 
�أغاين �لبلوز ثم �حتد �لإنثان يف �لروك �آند رول للتعبري عن 
حج��م �لكاآبة و�لأح��ز�ن بطريقة غنائي��ة جمنونة، ويف تلك 
�لأثناء ظهرت فرقة �لهيبيز و�تخذت من فل�سفة ديوجان�س 
�لكلبي دون �أن ت�س��عر مثا �أعلى فاختارت �أن تقدم �حتجاجا 
ع��ن طري��ق خمالف��ة �لأع��ر�ف و�لتقالي��د و�لن��وم يف �ل�س��و�رع 
و�مل�س��ي م��ن دون �لنع��ال .. وتطوي��ل �ل�س��عور و�أغ��اين �ل��روك 

وتعاط��ي حبوب �لهلو�س��ة و�ملخدر�ت و�جلن���س.. 
مل يكن �لعامل �لإ�س��امي يعاين م��ن �لعن�سرية و�لكتئاب، 
ولكنه كان يعاين من �لذل و�لهو�ن، لقد كان �مل�ستعمر بجانب 
�س��حقه ل��اأرو�ح يق��دم نف�س��ه مبظه��ر �ملتح�س��ر �ل��ذي يفه��م 
�حلي��اة، و�أن �لع��و�مل �لأخ��رى �إن مل تت��ن �لثقاف��ة �لغربي��ة 
فه��ي متخلف��ة ورجعية، ر�فق ذلك �لدعاوى �ل�س��يوعية �لتي 
تزع��م �أنه��ا ج��اءت لن�س��رة �مل�س��ت�سعفني، فانت�س��رت مظاه��ر 
�لهيبيني يف �لعامل �لإ�سامي فطالت �ل�سعور وماعت �لأخاق 
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وتقم�س �ل�سباب و�لفتيات �أ�سكال �خلناف�س من دون �أن يكون 
له��م ه��دف �أو ي�سرخ��و� بدع��وى .. 

�س��اق �مل�س��لون ذرع��ا بتقليع��ات �ل�س��باب و�س��عر �ملفك��رون 
بتهدي��د حقيق��ي للثقاف��ة �لإ�س��امية، وبد�أت كتاب��ات بع�س 
�ملفكري��ن �مل�س��لمني حتت��ار، وبينما �لنا���س يف غمرة �س��اهون �إذ 
��س��تيقظت �ل�سحوة �لإ�س��امية، و�نت�سرت خطابات �مل�سملني 
�جلريئ��ة وظه��رت يف �إير�ن �لثورة �لإ�س��امية. فكان هذ� من 
�أقوى �أ�سباب �نح�سار �لإعجاب بالثقافة �لغربية، و�لختفاء 
�لتدريج��ي للخناف���س �لهيبي��ني، وظه��ور كتاب��ات �إ�س��امية 
جريئ��ة تنتق��د �لغ��رب و�حل��ركات �لهد�م��ة، ه��ذ� ف�س��ا ع��ن 

�نته��اء ه��ذه �ملوجة يف �لغ��رب نف�س��ه �آنذ�ك.

و�لي��وم وبع��د م�س��ي خم�س��ني �س��نة تع��ود ليل��ة �لبارحة من 
جديد 

يف ع��ام 1422/ 2001 �أعلن��ت �أمري��كا �أن �لو�سع يف �أفغان�س��تان 
ي�س��ري بانتظ��ام، و�أن �أولئ��ك �لذي��ن ظ��ن �لع��امل �أنه��م هزم��و� 
�ل�سوفييت مل يكونو� �سوى جنود للمع�سكر �لغربي، و�أن حفلة 
�لن�سر �لتي فرحت بها جماعات �مل�س��لمني مل تكن �س��وى متاع 

دنيوي �إىل حني.
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فبع��د م��وت �مل��ا عم��ر تك��ون �أمري��كا ق��د �أجن��زت يف ه��دوء 
مهم��ة تاريخي��ة كب��رية �أنه��ت به��ا �أ�س��طورة �جله��اد �لإ�س��امي 
وبرهنت للم�س��لمني �ملتحم�سن �أنها لي�س��ت لعبة كال�سوفييت.
ومع �نتهاء �أ�سطورة �جلهاد �نفردت �أجنحة �ملحتل �لغربي 
م��ن جدي��د و�نتق��ل يف عج��ل �إىل ��س��تدعاء �لكي��ان �ل�سهيوين 
�لغا�س��ب ليب��د�أ دون �سج��ة �سل�س��لة عاق��ات �أخوي��ة با�س��م 
�ل�س��رت�ك �ل�سماوي �أو با�س��م �أبناء �لعمومة، مع �سرط �سغري 
ل ي��كاد ي�سم��د �أم��ام م�س��تقبل �ل�س��ام وه��و �نته��اء �لأمل م��ن 
�لق�سي��ة �لفل�س��طينية وردم ن�ساله��ا �إىل �لأبد، و�س��رط �أ�سغر 
منه وه��و �تهام �ملقاومة �لإ�س��امية بالر�ديكالية و�لعتد�ء، 

و�أنه��ا م�سدر �لإزع��اج �لكبري. 
مل تكن هذه �لرتتيبات �ل�سريعة مهمة �ساقة لأن �لقياد�ت 
�ل�سيا�سية �أقرب لأمريكا من حبل �لوريد، لكن �ملهمة �لتي مل 
يكن يف �حل�سبان �أنها �أ�سرع من طرف �سليمان هو �نهيار بع�س 
�لقي��اد�ت �لديني��ة وت�سريحه��ا بالثناء على �ليه��ود �لغا�سبني 
و�إعان ��س��تقبالهم با�س��م �لإن�س��انية و�لدين. ويبدو �أن هذه 
�لقي��اد�ت كان��ت تعتق��د �أن �لتطبي��ع م��ع �ل�سهاين��ة ه��و نهاي��ة 
�لع��امل، و�أن �مل�س��لمني �لذي��ن كاب��رو� ف��رتة م��ن �لزم��ن كان��و� 
خمطئ��ني؛ فلي���س هن��اك �أف�س��ل م��ن �لعي���س يف �س��ام وحق��ن 
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�لدماء، و�عتبار �أبناء �لعمومة خمل�سني �أوفياء، حتى ولو كّنا 
�أمامه��م خائري��ن �أو كنا حذوة يف فر���س �لغا�سب��ني. ومن �أجل 
هذ� ظهرت خطابات �لأن�سنة، و�أن �مل�سرتك �لإن�ساين �ملجرد 
م��ن �أف��كار )�إيدولوجي��ات( �لأدي��ان ه��و �حل��ل �لوحي��د، و�أن 
��س��تثارة �جلانب �لإن�س��اين عند �ملحتل �س��بيل جللب �ل�س��فقة 

�لأ�سجان.  و�إثارة 
حمارب��ة  يف  و�نتف���س  �خلليل��ي  �لعام��ة  ذل��ك  �أزع��ج 
�لتطبي��ع و�أعل��ن يف خطاب��ات مكتوب��ة ومتلف��زة �أن �لتطبي��ع 
خيانة للم�س��ملني، وللق�سية �لفل�سطينية و�سدد �لنكري على 
�لقي��اد�ت �لفكري��ة �لإ�س��امية كي��ف تت��ودد �إىل �ل�سهاين��ة 
وكي��ف تغ��ري خطابه��ا �لبنائ��ي وتنق���س غزله��ا م��ن جدي��د؛ 
فانطل��ق يف تغري��دة كتبها قبل ع�س��رة �أ�س��هر يق��ول: »ظهرت 
يف �لأم��ة ظاهرة �س��لبية جديدة وهي �لت��ودد �إىل �لعدو �لذي 
�أمرنا �هلل تعاىل بعد�وته، و�لتباهي بذلك من غري ��ستحياء 
ول ��س��تخفاء، وق��د ت�س��ارع �إىل هذ� بع�س رم��وز �لأمة �لذين 
كن��ا نعدهم له��ا �أوتاًد� وقاًعا، فاإذ� به��م يتخلون عن ما�سيهم 
�مل�سرق، ويرفعون من �ل�سعار�ت ما يقربهم زلفى �إىل �ساد�تهم« 
و�عت��رب �ل�س��يخ �أن ذل��ك يخال��ف �لتحذي��ر �لإله��ي �ملوجه �إىل 
�لقي��اد�ت �ل�سيا�س��ية و�لفكري��ة باخل�سو���س عندم��ا يت�س��لل 
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�إليها مر�س �لقلوب وحت�سب يف غفلة �أن عدوها �سديقها و�أنها 
وجمده��ا �لكب��ري ف��د�ء لع��زه �لك��رمي، فلرمب��ا ي�س��فع ذل��ك يف 

��س��تبقائها حية ولو على �ل�س��رير: چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
٥٢ املائ��دة:  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 

لك��ن �ملث��ري �أنه يف ه��ذه �لتغريدة �لتي ن�س��رت يف �لأول من 
ربي��ع �لأول ع��ام 1442ه� - �لثامن ع�س��ر من �أكتوبر عام 2020م 
تنب��اأ فيه��ا وفق تلك �ل�س��نة �لإلهي��ة بظهور جماعة �إ�س��امية 
يعت��ز به��ا �لإ�س��ام ويرت�ج��ع �أمامه��ا �لغا�سبون، و�أنها �س��رتفع 
عقرية �لإ�س��ام مرة �أخ��رى وتف�سح �لقي��اد�ت �لفكرية �لتي 
ركع��ت لل�سهاين��ة وبارك��ت �لتطبي��ع فق��ال: » وبح�س��ب م��ا 
عهدناه يف �س��نة �هلل يف خلقه لبد �أن يح�س��م هذ� �لأمر قدر 

�إلهي يربمه �هلل تعاىل حتقيقا لوعده: چ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ املائ��دة: 
٥٢ وذل��ك عل��ى �أي��دي رج��ال يحبه��م �هلل ويحبون��ه كم��ا �آذنن��ا 

�هلل يف قول��ه : چ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ 
ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ 

٥٤ املائ��دة:  چ  ۉ ې 
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لق��د كان �لعام��ة �خلليلي �س��اهد� عل��ى برهان هذه �ل�س��نة 
�لإلهية يف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي عندما ��ستجمعت �ل�سحوة 
�لإ�س��امية قو�ه��ا و�نطلق��ت مع �نطاق �لثورة �لإ�س��امية يف 
�إي��ر�ن، تناف��ح با�س��م �لإ�س��ام وتق�س��ي على مظاه��ر �لهيبيني 
و�خلناف���س و�لتقليع��ات �لثقافي��ة �لأخ��رى فق��ال: »م�س��ت 
علين��ا حقب��ة م��ن �لزم��ن كن��ا ن�س��اهد فيه��ا فئ��ام م��ن �س��باب 
�مل�س��لمني ل ه��م له��م �س��وى تقلي��د �لآخري��ن يف مظاهره��م 
�ل�س��اذة كاخلناف���س و�لهيبي��ني، و��س��تمرو� عل��ى ذل��ك �إىل �أن 
قامت �سحوة �إ�سامية زلزلت �لأر�س حتت �أقد�م عتاة �لكفر 

فاأفاق��و� عل��ى ع��زة �لإ�س��ام ...« مرف��ق �لتغريدة 
�عتب��ار  �أي  �لإ�س��امية  خطابات��ه  يف  �ل�س��يخ  ي�س��ع  ول 
للمذهبية و�إمنا يرى �أن �لإ�سام و�حد ل يتجز�أ و�أن �ملذ�هب 
�لإ�سامية مناهج متكاملة ف�سو�ء عززت �ل�سحوة �لإ�سامية 
بالث��ورة �لإ�س��امية �لإير�ني��ة �أو عززت بانت�س��ار �ملقاومة يف 
�أفغان�س��تان �أو ن�س��ال �ملقاوم��ة �لإ�س��امية �لفل�س��طينية؛ �ملهم 
ه��و �لإ�س��ام فم��ن �س��عى �إىل ن�س��رة �لإ�س��ام و��س��رتد لاأم��ة 
جمدها ورفع ب�س��عار �لإ�سام ر�أ�سها في�ستحق �لتاأييد، وهكذ� 
ميكن �أن نف�س��ر تهنئة �لرئي���س �أردوغان با�سرتد�د م�سجد �أيا 

�سوفيا.
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�إن �لنفو���س �ملوؤمن��ة �لت��ي تق��ر�أ �لق��ر�آن �لك��رمي ب��روح 
�إمياني��ة ومنهجي��ة ل تفوتها �لإ�س��ار�ت �حل�سارية �لتي يقوى 
به��ا جان��ب �حل��ق وتتفوق بها ق��وة �لإميان ف��اهلل تعاىل يدعو 
�أه��ل �لكت��اب �إىل ت��رك خافاته��م ونب��ذ ع�سبيته��م فيلتف��و� 

ح��ول ر�س��ول �هلل  لن�سرت��ه وتعزي��ره: چ ڄ 
ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ 
ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک      

١٥٧ األع��راف:  چ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ 
ويف معرك��ة بدر تركت �أطماع �ملجاهدي��ن وتاأثرت قلوبهم 
بالغنائ��م، �إن �لنفو���س �لت��ي �نك�س��رت به��ا �س��وكة �لكف��ر جت��د 
نف�س��ها �لآن �أم��ام �ختب��ار كب��ري، ول�س��وف يتح��دد �مل�س��تقبل 
�لقريب بالطريق �لذي يختارون. وهذ� ما حدث فعا تعالت 
�لأ�س��و�ت و�ختلف��ت �لقل��وب وفاح��ت �سج��ة �لتناف���س عل��ى 
�ملت��اع �لدني��وي �لقلي��ل حتى �نتبه��و� فجاأة عل��ى خطاب �هلل : 

ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  چ 
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ       ٿ ٹ چ األنف��ال: ١ 



13

،لك��ن ه��ذه �ل�س��نة ما�سي��ة يف �حلي��اة؛ فالنفو���س �لت��ي �نته��ت 
بالزج��ر و�لتذك��ري �ستن�س��ى مرة �أخرى وت�س��مح للع��دو �لذي 
هزمت��ه �أن يع��ود منت�سر� من جديد. و�سدقت �س��نة �هلل فقد 
نزل �لرماة يف �أحد و�نطلقو� متاأولني خلف �لغنائم، ودوت يف 
�أو�س��اط �ملل�س��لمني �نفاج��ار�ت عظيم��ة حت��ى ك�س��رت رباعية 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�سقط من �مل�سلمني �سبعون، 
كان��و� ميثل��ون خ��رية �ملجاهدي��ن، وم��رة �أخ��رى يذك��ر �لقر�آن 

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  چ  بالأ�س��باب:  �لك��رمي 
 ىئ يئ جبحب  خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت     جث مث ىث  چ

 آل عمران: ١٦٥ 

مبث��ل هذه �ل��روح �ملنهجية �ملتدبرة يق��ر�أ �لعامة �خلليلي 
�لق��ر�آن �لك��رمي وينطل��ق يف خطابات��ه وه��و يحك��ي �س��نة �هلل 
ويذّك��ر �لإم��ة �لإ�س��امية مبجده��ا �ملره��ون بامتث��ال �أمر �هلل 

و�لنتب��اه �إىل �ل�س��نة �لإلهية �لت��ي ل تتغري.

ول ت��ز�ل �لأم��ة �لإ�س��امية بخ��ري م��ا د�م فيه��ا ه��وؤلء 
�مل�سلحون؛ وهذه هي مهمتهم؛ فقبل �آية �لتذكري با�سطر�ب 
 :  مل�سلمني يف �أحد قال �هلل تعاىل عن ر�سول �هلل�
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چ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ 
ېئ      ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئ  ۇئ 

  .  ١٦٤ آل عم��ران:  چ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  

ولذل��ك لي���س غريب��ا عل��ى ه��ذ� �لع��امل �جللي��ل �مل�س��كون 
بهموم �لأمة �لإ�س��امية، �ملتاأمل لو�سعها، �ملتفائل مب�س��تقبلها 
�أن يهنئ �أفغان�س��تان بانت�سارها �إذ كانت هذه �لتهنئة مت�سقة 
مع منهجه �لإمياين و�لفكري، كما �أنها فر�سة لتذكري �إخو�نه 
�لعلم��اء بال�س��نة �لإلهي��ة حت��ى تك��ون ر�س��ومهم وخطاباته��م 

مل�س��تقبل �لإ�س��ام ولي���س خلدمة �لطغ��اة و�لأزلم .
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